
 

PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

Luni, 15.04.2019 

Interval 

orar 

Clasa 

 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabili Evaluarea 

activităţii 

8.00- 

10.00 

a III-a 

a IV-a 

Știm să circulăm 

corect? 

✓ recunoașterea regulilor şi semnelor de  

circulaţie de bază; 

✓ citirea imaginilor pe  teme rutiere; 

✓ utilizarea semnelelor de circulaţie şi 

mijloacelor de transport în realizarea unei 

machete; 

✓ conștientizarea pericolele care pot surveni în 

urma nerespectării regulilor de circulaţie. 

Vizionare 

PPT 

Dezbatere 

Concursuri 

pe teme 

rutiere 

Coman Marin 

Agent poliție 

Afiş 

Fotografii  

Observarea 

comporta-

mentului elevilor 

Analiza 

răspunsurilor 

 

10.00- 

11.50 

a III-a 

a IV-a 

Elevii au talent ✓ Exprimarea unor stări afective sau 

comportamente, folosindu-se de mișcări de 

dans, de interpretarea unor cântece, de 

recitarea unor poezii. 

Activitate 

artistică 

Coman Marin Fotografii 

Diplome 

 

 

Marți, 16.04.2019 

Interval 

orar 

Clasa 

 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabili Evaluarea 

activităţii 

8.00-

10.00 

 

 

a III-a 

a IV-a 

Vizită la Biserică ✓ promovarea tradițiilor și obiceiurilor 

religioase; 

✓ cunoașterea semnificației sărbătorilor 

religioase. 

Vizită Oprea Valeria 

Coman Marin 

Fotografii  

 

10.00- 

11.50 

a III-a 

a IV-a 

Să călătorim prin 

Paris 

✓ identificarea obiectivelor turistice din Paris. Dezbatere 

Vizionare 

PPT 

Marinescu 

Camelia 

Coman Marin 

Fotografii 

 

 

 

 



  

Miercuri, 17.04.2019 

Interval 

orar 

Clasa 

 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabili Evaluarea 

activităţii 

8.00-

10.00 

 

 

a III-a 

a IV-a 

Sănătatea - lucrul 

cel mai de preţ 

 

✓ formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

✓ formarea şi consolidarea deprinderilor de 

igienă a muncii, de odihnă şi recreere; 

✓ formarea deprinderilor de alimentaţie raţională 

şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea 

menţinerii sănătăţii; 

✓ dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor 

igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

Activitate de 

informare 

Coman Marin 

 

Afiş 

Fotografii  

 

10.00- 

11.50 

a III-a 

a IV-a 

Pe aripi de poveste 
 

✓ stimularea  gustului pentru lectură și povestire; 

✓ formarea atitudinii de responsabilitatate și 

respect față de carte; 

✓ stimularea motivaţiei învăţării continue în 

scopul dezvoltării propriei cariere. 

Activitate 

literar-

artistică 

 

Coman Marin 

 

Fotografii  

Afișe 

Semne de carte 

 

  

Joi, 18.04.2019 

Interval 

orar 

Clasa 

 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabili Evaluarea 

activităţii 

8.00-

10.00 

 

 

a III-a 

a IV-a 

O minte sănătoasă 

într-un corp 

sănătos 

 

✓ formarea și cultivarea interesului pentru a-și  

păstra sănătatea prin sport; 

✓ cunoaşterea noţiunilor legate de sport  si 

sănătate; 

✓ dezvoltarea fair-play-ului; 

✓ formarea deprinderilor de desfășurare de 

exerciții  fizice în vederea menținerii 

sanătatii. 

Activitate 

sportivă 

Marinescu Sorin 

Coman Marin 

Fotografii 

 

10.00- 

11.50 

a III-a 

a IV-a 

Micii ecologiști ✓ manifestarea unor sentimente pozitive față de 

natură, față de mediul înconjurător; 

✓ participarea la întreținerea și îngrijirea 

mediului apropiat; 

✓ dezvoltarea simțul estetic pentru frumos. 

Activitate 

gospodărească 

Coman Marin Fotografii  

 



 

Vineri, 19.04. 2019 

Interval 

orar 

Clasa 

 

Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite Tipul 

activităţii 

Responsabili Evaluarea 

activităţii 

8.00-

10.00 

 

 

a III-a 

a IV-a 

Să ne cunoaștem 

țara 

✓ Cunoașterea frumuseților țării noastre. Prezentări 

Power Point 

Dezbateri 

Coman Marin 

 

Fotografii 

 

10.00- 

11.50 

a III-a 

a IV-a 

Carnavalul 

Primăverii 

✓ participarea concursurile organizate în cadrul 

activităţilor distractive; 

✓ dezvoltarea gândirii, a spiritului de întrecere 

și fair-play. 

Activitate 

sportivă 

Coman Marin 

 

Fotografii 

 

 

 

Director,           Prof. înv. primar,  

         Prof. Isari Ionuț          Coman Marin       


